
       

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑ /๒๕๖๓ 

วันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุม เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ 

........................................ 

****************************************** 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายชัยสวาท  ค าภูษา ประธานสภาฯ ชัยสวาท  ค าภูษา 

๒. นายอ าพร  พันธ์กกค้อ รองประธานสภาฯ อ าพร  พันธ์กกค้อ 

๓. นายรักชาติ  ศรีโทมี สมาชิกสภาฯ รักชาต ิ ศรีโทมี 

๔. นายทองสุข  วุฒสิาร สมาชิกสภาฯ ทองสุข  วุฒสิาร 

๕. นายกามิน  แสงเพชร สมาชิกสภาฯ กามิน  แสงเพชร 

๖. นายผิงตา  ก้องเวหา สมาชิกสภาฯ ผิงตา  ก้องเวหา 

๗. นายไพรัตน์  ไพศาล สมาชิกสภาฯ ไพรัตน์  ไพศาล 

๘. นายบรรจง  ภูน  าต้น สมาชิกสภาฯ บรรจง  ภูน  าต้น 

๙. นายจิรวัฒน์  ศรีสุข สมาชิกสภาฯ จิรวัฒน์  ศรีสุข 

๑๐. นายวิเชียร  ยศทะแสน สมาชิกสภาฯ วิเชียร  ยศทะแสน 

๑๑. นายบุญถัน  กุลกั ง สมาชิกสภาฯ บุญถัน  กุลกั ง 

๑๒ นายประดิษฐ์   พรหมมินทร ์ สมาชิกสภาฯ ประดิษฐ์   พรหมมินทร ์

 

ผู้ไม่มาประชุม 

- ไมม่ี 

 

 

      

  

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



      -๒- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายอ าพร   สมทิพย์ นายกเทศมนตรี อ าพร  สมทิพย์ 

๒ นายประกอบ วุฒสิาร รองนายกเทศมนตรี ประกอบ วุฒสิาร 

๓ นายอ๊อด        พูนเทกอง รองนายกเทศมนตรี อ๊อด      พูนเทกอง 

๔ นายช านาญ แสงงามซึ ง เลขานุการนายกเทศมนตรี ช านาญ แสงงามซึ ง 

๕ นายเปล ือง         โสภาค า ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี เปล ือง    โสภาค า 

๖ นายสัมฤทธิ์     ทาแก้ว ปลัดเทศบาล สัมฤทธิ์  ทาแก้ว 

๗ ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  บุราณเดช หัวหน้าส านักปลัด วันชัย  บุราณเดช 

๘ นางสุวจี   ทาแก้ว  ผู้อ านวยการกองคลัง  สุวจี    ทาแก้ว  

๙ นายสานิตย์     ทองศรี ผู้อ านวยการกองช่าง สานิตย์  ทองศรี 

๑๐ นายศักด์ิทิชัย    ค าเครอื นิติกร ศักด์ิทิชัย  ค าเครอื 

๑๑ นายไพรัตน์      จุลรัตน์พันธ์ นักวิเคราะห์ฯ ไพรัตน์    จุลรัตน์พันธ์ 

๑๒ นางสาวเยาวภา  พันกกค้อ นักพัฒนาชุมชน เยาวภา  พันกกค้อ 

๑๓ นางส ารวย     เจริญสุข นักวิชการศึกษา ส ารวย  เจริญสุข  

๑๔ นายจรัญ        ภูน  าต้น เจ้าพนักงานประปา จรัญ  ภูน  าต้น 

๑๕ นายอุดมโชค   แสงเพชร ลูกจ้างประจ า อุดมโชค   แสงเพชร 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

นายชัยสวาท  ค าภูษา  

ที่ประชุม - รับทราบ-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



      -๓- 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ สมัยสามัญ สมัย

ที่ ๑ ครั้งที่  ๒ /๒๕๖๒   เมื่อวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

นายชัยสวาท  ค าภูษาขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั งที่แลว้ว่า  มี 

ประธานสภาฯ  ข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่  อย่างไร                                         

ที่ประชุม มีมติ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๓ 

ด้วยมติ ๑๑ เสียงงดออกเสียง ๑ เสียง  

ระเบียบวาระที่ ๓เรื่องกระทู้ถาม 

   -ไมม่ี- 
ระเบียบวำระที่ ๔เร่ืองที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวำระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม่ 
๕.๑  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์เครื่อง

สูบน้ าบาดาล ประเภท ปั้มซัมเมอร์ส  หมู่ ๑ บ้านหนองหญ้าไซ   

นายชัยสวาท  ค าภูษา ส าหรับระเบียบวาระนี เชิญเจ้าพนักงานประปา ชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ     

นายจรัญ  ภูน  าต้น เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บรหิาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

เจ้าพนักงานประปา เน่ืองจาก งานกิจการประปา ได้มหีนังสือรอ้งทุกข์ จากประชาชน หมู่  ๑ บ้านหนองหญา้

ไซ ว่า ได้รับความเดือดร้อน  ระบบประปาหมู่บ้าน ช ารุด ปั้มสูบน  าบาดาล แบบ 

ซัมเมอร์ส ช ารุด โดยงานกิจการประปา ได้ไปส ารวจและตรวจสภาพ ระบบประปา 

เบื องต้นแล้ว     ดังนั น จึงมีความจ าเป็น ที่จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน ดังกล่าว  ดังนั นงานกิจการประปา จึงเรียน มาเพ่ือเสนอ ขอ

อนุมัติ  ผ่านผู้บังคับบัญชา ทุกระดับ และทางสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ เพ่ือโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพ่ือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื อครุภัณฑ์เคร่ืองสูบน  า

บาดาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี   

  คุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบน  าแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุม่ใต้น  าพร้อมอุปกรณ์ขนาด

ก าลัง  ๑.๕ แรงม้า โดยมีรายละเอียดดังนี   

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 



    -๔- 

รายละเอียดทั่วไป 

เครื่องสูบน  าแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุม่ใต้น  า (Submersiblepump)  ผลติภัณฑ์จากทวีป

ยุโรปอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศไทย  โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO   ๙๐๐๑ -๒๐๐๘  สามารถติดตั งกับบ่อบาดาล

ขนาด ๑๐๐ มม. (๔นิ ว) ขึ นไป  เครื่องสูบเป็นแบบ Multi – Stagepump  มีเช็ควาลว์ในตัว

ขับดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ ๒๒๐ โวล์ ๑ เฟส ๕๐ ไซเกิ ลระบายความรอ้น

ดว้ยน  า  ความเร็วรอบมอเตอร์ระหว่าง ๒,๗๐๐ – ๓,๐๐๐  รอบตอ่นาที  เครื่องสูบ

ประกอบดว้ยเรอืนสูบ ( Pumpcasing)   เพลา  (shaft ) ข้อต่อเพลา ( Coupling)   แผงปะ

กับสายไฟ (Cableguard) ทางออกน  า  ( Dischargehead ) และ (MotorAdapter )  ท าจาก

เหล็กไร้สนิม   (StainlessSteel)  ใบพัดจะต้องผลิตดว้ยวัสดุ     ที่สามารถทนต่อการขัดสี

ของทราย    และต้องไม่มสีารละลายเป็นพิษละลายปนไปกับน  าที่ใช้บริโภคหากใบพัด

ไมไ่ด้ท าจากเหล็กกล้าไร้สนิม  ในแต่ละชั นของใบพัดจะต้องตดิตั งแหวนกันสกึ   ( 

WearResistantRing) ที่ท าจากเหล็กกล้าไร้สนิม  และต้องมีแผ่นยางสะบัดทราย 

(Antisandrubber) เพ่ือป้องกันทรายอุดตันใบพัด  หรือใบพัดมกีารออกแบบเพ่ือการสลัด

ทรายดว้ยระบบใบพัดแบบ Flatwearing  ไมน้่อยกว่า  ๑๐  ใบพัด  เมือ่จุ่มมอเตอร์ลงใต้

น  าไม่มกีารร่ัวไหล      ของกระแสไฟฟ้า  

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

เครื่องสูบน  าแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุม่ใต้น  าพร้อมอุปกรณ์  ขนาดก าลัง ๑.๕ แรงม้า  

ประกอบดว้ย 

๑.เครื่องสูบน  าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น  า  ขนาด  ๑.๕  แรงม้า  และสามารถสูบน  าได้

ไมน้่อยกว่า ๒.๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  ที่แรงส่งรวม  (TotalDynamicHead ) ไมน้่อย

กว่า  ๕.๕  เมตร  ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องสูบ ไมน้่อยกว่า  ๕๕ %  ขับดว้ย

มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดระบายความรอ้นดว้ยน  าขนาดก าลัง ๑.๕ แรงม้า  ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ  

๒๒๐ โวลด ์๑ เฟส  ๕๐ ไซเกิ ล  ความเร็วรอบมอเตอร์  ระหวา่ง ๒,๗๐๐ – ๓,๐๐๐ 

รอบตอ่นาที 

    โดยงบประมาณ ที่ใช้ ประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 



      -๕- 

 

นายบรรจง  ภูน  าต้น เน่ืองจากเป็นปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน หมู่ ๑ ดังนั น จึงมคีวามจ าเป็นที่

สมาชิกสภาฯ  จะต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน  

นายอ าพร  สมทิพย์ ชาวบ้าน หมู่ ๑  ประสบปัญหาความเดอืดร้อน ไมม่ีน  าใช้เนื่องจากระบบ ประปา ช ารุด  

นายกเทศมนตรี ดังนั นจึงมคีวามจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน  ส าหรับรายละเอียดแหลง่ที่มา

ของงบประมาณ เรียนเชิญ ท่านปลัดฯ ชี แจงตอ่ที่ประชุม  

นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว   การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  เทศบัญญัติ 

ปลัดเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 แหล่งที่มาของงบประมาณ  แผนงาน งบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง  หมวด

รายจ่าย งบกลาง  ประเภทรายจ่าย ส ารองจ่าย รายการเพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมี

ความจ าเป็นที่ต้องจ่าย เพ่ือการปฏิบัติงานของเทศบาล งบประมาณ อนุมัติ 

๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ก่อนโอน  ๙๘,๐๕๘.๑๒ บาท  

 โอน  ตั งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย

ครุภัณฑ์กอ่สร้าง รายการครุภัณฑ์เคร่ืองสูบน  าบาดาล ประเภท ปั๊มซัมเมอร์ส  

งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท   ซึ่งงบประมาณ ที่เสนอสภาอนุมัติ เป็นงบประมาณ 

ประมาณการตามที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เสนอ  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการจริง 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้าง และการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  

นายชัยสวาท  ค าภูษา ผมจะขอมติที่ประชุม ในการให้ความเห็นชอบ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพ่ือตั งจ่าย 

ประธานสภาฯ เป็นรายการใหม่  รายละเอียดตามที่ เจ้าพนักงานประปา ท่านนายก ท่านปลัดเสนอ ให้

ยกมอืขึ น 

ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ ๑๑ เสยีง งดออกเสียง ๑ เสยีง  

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



          -๖- 
 

๕.๒  กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ เพื่อต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ หมวดค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์เคร่ืองสูบน้ ำบำดำล 
ประเภท ปั้มซัมเมอร์ส  หมู่ ๔ บ้ำนเลิงถ่อน        
นายชัยสวาท  ค าภูษา ส าหรับระเบียบวาระนี้เชิญเจ้าพนักงานประปา ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ     
นายจรัญ  ภูน้ าต้น เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
เจ้าพนักงานประปา เนื่องจาก งานกิจการประปา ได้มีหนังสือร้องทุกข ์จากประชาชน หมู่  ๔ บ้านเลิงถ่อน ว่า 

ได้รับความเดือดร้อน  ระบบประปาหมู่บ้าน ช ารุด ปั้มสูบน้ าบาดาล แบบ ซัมเมอร์ส ช ารุดโดย
งานกิจการประปา ได้ไปส ารวจเบื้องต้น แล้วพบว่า ปั้มน้ าช ารุด ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น ท่ี
จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังกล่าว  ดังนั้นงานกิจการ
ประปา จึงเรียน มาเพื่อเสนอ ขออนุมัติ  ผ่านผู้บังคับบัญชา ทุกระดับ และทางสภาเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าไซ เพื่อโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าบาดาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ าพร้อมอุปกรณ์ขนาดก าลัง  

๑.๕ แรงม้า โดยมีรายละเอียดดังนี้  
รำยละเอียดทั่วไป 
เครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ า (Submersiblepump)  ผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรปอเมริกา 
ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศไทย  โดยเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ 
ISO   ๙๐๐๑ -๒๐๐๘  สามารถติดต้ังกับบ่อบาดาลขนาด ๑๐๐ มม. (๔นิ้ว) ขึ้นไป  เครื่องสูบเป็นแบบ 
Multi – Stagepump  มีเช็ควาล์วในตัวขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ ๒๒๐ โวล์ ๑ เฟส ๕๐ 
ไซเกิ้ลระบายความร้อนด้วยน้ า  ความเร็วรอบมอเตอร์ระหว่าง ๒,๗๐๐ – ๓,๐๐๐  รอบต่อนาที  เครื่อง
สูบประกอบด้วยเรือนสูบ ( Pumpcasing)   เพลา  (shaft ) ข้อต่อเพลา ( Coupling)   แผงปะกับ
สายไฟ (Cableguard) ทางออกน้ า  ( Dischargehead ) และ (MotorAdapter )  ท าจากเหล็กไร้สนิม   
(StainlessSteel)  ใบพัดจะต้องผลิตด้วยวัสดุ     ท่ีสามารถทนต่อการขัดสีของทราย    และต้องไมม่ี
สารละลายเป็นพิษละลายปนไปกับน้ าท่ีใช้บริโภคหากใบพัดไม่ได้ท าจากเหล็กกล้าไร้สนิม  ในแต่ละช้ัน
ของใบพัดจะต้องติดต้ังแหวนกันสึก   ( WearResistantRing) ท่ีท าจากเหล็กกล้าไร้สนิม  และต้องมี
แผ่นยางสะบัดทราย (Antisandrubber) เพื่อป้องกันทรายอุดตันใบพัด  หรือใบพัดมีการออกแบบเพื่อ
การสลัดทรายด้วยระบบใบพัดแบบ Flatwearing  ไม่น้อยกว่า  ๑๐  ใบพัด  เมื่อจุ่มมอเตอร์ลงใต้น้ าไม่
มีการรั่วไหล      ของกระแสไฟฟ้า  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



 
    -๗- 
 
 รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
เครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ าพร้อมอุปกรณ์  ขนาดก าลัง ๑.๕ แรงม้า  ประกอบด้วย 
๑.เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า  ขนาด  ๑.๕  แรงม้า  และสามารถสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า ๒.๕ 
ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง  ท่ีแรงส่งรวม  (TotalDynamicHead ) ไม่น้อยกว่า  ๕.๕  เมตร  
ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องสูบ ไม่น้อยกว่า  ๕๕ %  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดระบายความร้อน
ด้วยน้ าขนาดก าลัง ๑.๕ แรงม้า  ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ  ๒๒๐ โวลด์ ๑ เฟส  ๕๐ ไซเกิ้ล  ความเร็วรอบ
มอเตอร์  ระหว่าง ๒,๗๐๐ – ๓,๐๐๐ รอบต่อนาที 

    โดยงบประมาณ ท่ีใช้ ประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท 
นายรักชาติ  ศรีโทมี เนื่องจากเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ ๔ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ 
สมาชิกสภาฯ  จะต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน   ซึ่งผมอยากให้ทางสมาชิกสภา ร่วมกันพิจารณา  
นายอ าพร  สมทิพย์ ชาวบ้าน หมู่ ๔  ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีน้ าใช้เนื่องจากระบบ ประปา ช ารุด  
นายกเทศมนตรี ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เช่นเดียวกับ หมู่ ๑   ส าหรับ

รายละเอียดแหล่งท่ีมาของงบประมาณ เรียนเชิญ ท่านปลัดฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุม  
นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว    การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เทศบัญญัติ 
ปลัดเทศบาล   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ  แผนงาน งบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง  หมวดรายจ่าย งบ
กลาง  ประเภทรายจ่าย ส ารองจ่าย รายการเพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นท่ีต้อง
จ่าย เพื่อการปฏิบัติงานของเทศบาล งบประมาณ อนุมัติ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ก่อน
โอน  ๗๗,๐๕๘.๑๒ บาท  
 โอน  ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
ก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าบาดาล ประเภท ปั๊มซัมเมอร์ส  
งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท   ซึ่งงบประมาณ ท่ีเสนอสภาอนุมัติ เป็นงบประมาณ ประมาณ
การตามท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง ได้เสนอ  งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการจริง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  

นายชัยสวาท  ค าภูษา ผมจะขอมติท่ีประชุม ในการให้ความเห็นชอบ โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย 
ประธานสภาฯ เป็นรายการใหม่  รายละเอียดตามท่ี เจ้าพนักงานประปา ท่านนายก ท่านปลัดเสนอ ให้ยกมือ

ขึ้น 
ท่ีประชุม  มีมติ เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 



 
      -๘- 
ระเบียบวำระที่๖  เร่ืองอื่นๆ(ถ้ำมี)  
ท่ีประชุม  -รับทราบ-   
 
นายชัยสวาท  ค าภูษา กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ ที่ได้มาร่วมประชุม 

ประธานสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง และกล่าวปิดประชุม 

  -ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐น.- 

        ( ลงช่ือ)                                    ผู้จด / บันทึกรายงานการประชุม 

( นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว) 

 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ    

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้   

                   เมื่อวันที ่ ๑๕ พฤษภาคม    ๒๕๖๓  เห็นว่าถูกต้องแลว้ 

ลงช่ือ)         ประธานกรรมการ 

                                                      (นายทองสุข  วุฒสิาร)      

(ลงช่ือ)          กรรมการ 

   (นายบรรจง  ภูน  าต้น) 

 

          (ลงช่ือ)            กรรมการ 

   

   (นายจิรวัฒน์  ศรีสุข) 

        

 

( ลงช่ือ )       

  ( นายชัยสวาท  ค าภูษา ) 

            ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 


